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Jarig: 
9 mrt Esra groep 8 
12 mrt Mohammad groep 3

Gefeliciteerd

Hallo allemaal
Een volle weekbrief. Begin maar snel met lezen ;-)
Groetjes juf Els

6 maart 2020

Succes groep 8
De open dagen zijn geweest en voor de vakantie hebben alle leerlingen 
van groep 8 hun advies gekregen. 
Dat betekent dat er nog een ding te doen is: 
aanmelden voor de nieuwe school!
Een bijzondere en belangrijke beslissing, 
want je zit daar wel weer minimaal de komende 4 jaar op school.
We wensen groep 8 heel veel succes met deze beslissing en het aanmelden 
volgende week op 10 en 11 maart.

PBS periode
De komende twee weken hebben we PBS weken. 
We werken dan op een positieve manier aan gedrag. 
Dit keer heeft iedere klas zijn eigen pbs thema. 
Groep 1-2: Wij luisteren naar elkaar.
Groep 3: Wij letten op ons zelf
Groep 4: Wij kennen de afspraken in de klas, we hebben de juf niet nodig!
Groep 5: Bij een leswisseling ruimen wij snel op en zitten we voor de piep (timer) weer stil klaar.
Groep 6: Een tegenslag? Ik weet wat ik moet doen!
Groep 7: Wij zorgen voor een opgeruimd lokaal.
Groep 8: We zijn samen verantwoordelijk voor onze klas.

Even voorstellen
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. 
Ik ben juf Sylvia Baldal-Mathijssen, de nieuwe onderwijsassistente op de Weerijs. 
Ik ben getrouwd en heb drie zoons in de leeftijd van 12 tot 9 jaar. 
Ik werk in de groepen drie tot en met zeven. 
De afgelopen twee weken heb ik al veel kinderen leren kennen en een aantal ouders. 
Ik heb zin om de school beter te leren kennen de komende tijd. 

De Magische Hockeystick (door Jahliyah groep 8)
Anna en Sam (beste vrienden)gingen naar het bos.Wat ze elke woensdag doen.
Ze maken elke week een stuk van hun hut af. Gewoon normaal dus. Maar deze keer was het niet normaal!
Ze hebben iets bijzonders gevonden. Een magische hockeystick maar er zat een briefje bij waarop op 
stond:”verstop het goed zo dat de vijand het niet kan vinden!” Anna en sam kijken elkaar bang aan.
Dus ze rennen maar snel naar huis. 2 dagen later gaf Sam de hockeystick aan Lotte(hockeyspeler).
Ze hebben gevraagd of ze een wedstrijd met de hockeystick wil spelen zodat ze kunnen kijken wat het doet.
De dag dat ze moet spelen is aangekomen. Ze heeft gespeeld en er gebeurde heel veel!
Lotte heeft alleen maar gespeeld en scoorde veel.
Anna en Sam bewaren de hockeystick goed en plaatsen een bericht op instagram zodat ze kunnen kijken 
wie de vijand is en van wie de hockeystick echt is. 1 week later wordt er door twee mensen gereageerd.
Ze besluiten om met hun allebei  af te spreken.
2 uur later zijn alle mensen gearriveerd ze zeggen allebei dat ze de vijanden niet zijn.Wat nu??
Ze gaan een quiz dan met vragen over de hockeystick wie de meeste goed heeft is de eigenaar van de 
hockeystick! En ja hoor we weten wie de vijand is hij was helemaal zwart gekleed. Ze hebben snel de politie 
gebeld en alles uitgelegd. De politie nam de man mee en ze hebben verder niks meer gehoord over de 
hockeystick. Ze vonden het een leuke ervaring dus ze vanaf die dag gingen ze elke dag naar het bos!!



Bericht van Inos
Het coronavirus
Daar heeft u inmiddels vast al van gehoord. 
Het is in het nieuws op de radio, de televisie, online en 
in de krant. 

Wat betekent dat voor u?  
Ten eerste is er geen reden tot paniek. 
Wij hebben dagelijks contact met de GGD en houden 
alle ontwikkelingen goed bij. 
Zij zeggen: het coronavirus wordt vooral overgedragen 
wanneer er al sprake is van ernstige klachten. 
Hoe zieker iemand is, hoe meer die het virus kan 
verspreiden. Vandaar dat deze patiënten apart 
gehouden worden om verdere besmettingen te 
voorkomen. Heeft u of uw kind geen 
gezondheidsklachten, dan komt u gewoon naar 
school.

Wanneer actie nodig? 
Heeft u of uw kind last van hoesten en niezen, koorts 
en bent u onlangs in Noord-Italië, China, Singapore, 
Zuid-Korea of Iran geweest? 
Blijf dan thuis en bel de huisarts. 
Welke maatregelen treffen we op onze scholen?
In de les vertellen wij wat je kunt doen om 
verspreiding van het virus te voorkomen. 
• Was regelmatig je handen
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

De Stilte
Groep 1,2,3 en 4 kregen dansles van De Stilte. Meer foto’s in het fotoalbum van de groepen op de website.

Strikdiploma
Zelfs in groep 7 
kan je nog je strikdiploma halen. 
Dankzij juf Aletta 
heeft Hamona 
nu haar diploma!
Gefeliciteerd! 
We zijn trots op je!


